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REKOMENDACJE 

 
 

1. Walka z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym  

� Promowanie nowych form pomocy (streetworking) 

i tworzenie możliwości oddziaływania, aby dotrzeć 

do tych, których nie obejmuje wsparcie 

instytucjonalne np. niezarejestrowanych 

bezrobotnych 

� Wspieranie działań na rzecz  zagospodarowania 

czasu wolnego dzieci i rodziny i aktywizacji kobiet 

(w tym działania edukacyjne dot. kompetencji 

społecznych i przydatnych na rynku pracy);  

 

2. Imigracja 

� Upowszechnienie wiedzy o wielokulturowości 

obywateli (imigranci, mniejszości) 

� Dostęp do pracy i pobytu – praca na zasadach 

negocjowanych kontraktów pomiędzy imigrantem, a 

państwem przyjmującym 

 

3. Edukacja 

� Wprowadzenie do szkół przedmiotu: edukacja 

europejska i globalna (program ujednolicony w całej 

UE) 

� Wymiany międzynarodowe nauczycieli i klasy 

partnerskie 

 

4. Bezrobocie, prawa pracownicze 

� Stworzenie założeń do ujednolicenia regulacji 

dotyczących różnych form zatrudnienia 

� Urealnienie praw zatrudnionych (rozsądny termin 

rozpatrywania spraw sądowych i prowadzenia 

kontroli – postulat do realizacji w trybie otwartej 

metody koordynacji i wzajemnego uczenia się) 

 

5. Dyskryminacja 

� Wspieranie roli organizacji pozarządowych w 

przeciwdziałaniu dyskryminacji związanej z 

wiekiem i niepełnosprawnością (w szczególności 

niepełnosprawnością psychiczną) i monitoringu 

usług socjalnych. Decentralizacja tego rodzaju 

działań (organizacje lepiej znają sytuacje lokalne). 

� Wspieranie równości płci poprzez parytety w 

zawodach zdominowanych przez jedną płeć (więcej 

kobiet na wyższych stanowiskach, więcej mężczyzn 

w sfeminizowanych obecnie zawodach), efektywny 

monitoring równości płci w projektach 

finansowanych przez UE  

 

6. Demokracja i zaangażowanie obywateli 

� Promowanie edukacji obywatelskiej  - edukacja 

dzieci i młodzieży jako „przekaźników” do 

rodziców; wyrobienie nawyków do angażowania się 

społecznego (promowanie nie tylko najlepszych 

uczniów, ale także takich którzy wykazują 

inicjatywę np. działają w samorządzie szkolnym) 

� Wspieranie i rozwijanie współpracy NGO na 

szczeblu UE – w kontekście możliwości 

podejmowania inicjatyw legislacyjnych na poziomie 

unijnym przez 1 milion obywateli UE 

 


